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भारताचा बृहत इकतहास शोधताना  

भाग १ 

लेखि: श्वेिा णसन्हा दशेपांिे               

अन र्वाद: ज्ञानदा गद्र-ेफिके 

 

 

झ्या असे लक्षाि आले आह ेकी आपि र्ारिीय पारंपररक लोककिारूपी इणिहासाशी 

िरी जोिलेलो आहोि णकंवा कालबाह्य झालेल्या एका ऐणिहाणसक प्रणिमेशी अिलेलो 

आहोि. नव्यान ेपढु ेआलेल्या माणहिीिून र्ारिाच्या बहृि (सावभकाणलक व सवभ उपखंिाच े

प्रणिणनणधत्व करिाऱ्या) इणिहासाच ेनव ेणचत्र उर् ेकरण्याची आज खपू णनकिीची गरज आह.े  

 एकोणिसाव्या शिकािील पारिंत्र्याच्या काळापवूी, र्ारि जरी राजकीयदृि्या 

एकणत्रि नसला िरी येिील लोक आणि त्यांच ेमळू यांना जोििारा एक किास्वरूप धागा 

होिा. ही गोि मौणखक परंपरेिनू एका णपढीकिून दसुऱ्या णपढीला  सांगण्याि आली आणि 

नंिर वदे, महाकाव्ये आणि परुाि ेअशा धाणमभक  गं्रिांि णलणहली गलेी. त्यामळेु ह्या धाणमभक 

गं्रिांकिे र्िूकाळाि घिलेल्या घटनांची रेखाणचत्र े म्हिनू बणघिले जाि े याि काही 

आियभकारक नाही. या गं्रिांमधील विभने एकमेकांना जोिून एक बहृि इणिहास ियार झाला 

होिा, आणि  त्यािूनच र्ारिाची आणि र्ारिीयांची  एक ओळख ियार झाली होिी. 

पणशभयन ( इ.स.पवूभ ६०० वषे) आणि ग्रीक (इ.स.पवूभ ३२५ वषे) आिमिांच्या पवूीच्या 

ऐणिहाणसक नोंदी  उपलब्ध नसल्यामळेु र्ारिाचा र्िूकाळ समजनू घणे्यासाठी अठराव्या 

शिकािील णब्रटीश संशोधक याच गं्रिांकिे वळले होिे.  

र्ारिीय लोक आणि त्यांचा बहृि इणिहास समजनू घिेाना सर णवल्यम जोन्स 

(१७४६-१७९४) यांच्यासारख्या णवद्वानांनी प्राचीन र्ारिीय संस्कृि र्ाषा आणि िी वापरिारे 

मा 
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लोक यांचा संबंध लॅटीन आणि जमभन अशा यरुोपीय र्ाषांशी जोिला आणि या सवाांच ेपवूभज 

एकच असल्याची कल्पना मांिली. 

जोन्स यांनी णलणहल्याप्रमाि:े  

ससं्िृत भाषेची राचीनता िाहीही अस ू दे, कतची रचना स दंर आहे; ती 

ग्रीकपेक्षा अकधि अचूि आहे, लटॅीनपेक्षा जास्त समृद्ध आहे, आकण या दोन्ही 

भाषांपेक्षा खूपच जास्त िसदार  आहे. तरीस द्धा ससं्िृतचे या दोन्ही भाषांशी खूप 

साधम्यब आहे, ते कियापदांच्या मूळ रूपांच्या बाबतीत आकण व्यािरणाची रूपे या 

बाबतीत. िदाकचत हे साधम्यब अपघाताने आलेले असारे्व; पण हे साधम्यब इतिे 

जास्त आहे िी भाषांच्या इकतहासाचा अभ्यास िरणाऱ्या िोणत्याही अभ्यासिाला 

या कतन्ही भाषा एिाच स्रोतापासनू तयार झाल्या आहेत असे र्वाटल्याकशर्वाय 

राहणार नाही, पण हा  स्रोत िदाकचत आता अकस्तत्र्वात नाही.... 

र्ारिीय उपखंिाच्या सांस्कृणिक सीमांच्या बाहरे अशी एखादी माि ृ संस्कृिी 

असल्याची कल्पना र्ारिीय लोकांना एक परदशेस्ि आणि (त्यामळेुच?) श्रेष्ठ मळू 

असल्याच्या र्ावनेशी जोिण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. याचाच उपयोग पढु ेवसाहिवादाच े - 

समान मळू असलेल्या पि परदशेी लोकांनी आपल्यावर राज्य करण्याचे - समिभन 

करण्यासाठी करून घणे्याि आला. 

 पि, ह े परकीयांच े  राज्य ज्यांच्यावर लादण्याि आले िे लोक आणि त्यांच े

वसाहिवादी राज्यकिे यांच्यामधले ह ेओढूनिािनू बनवलेले साहचयभ १९२० मध्य ेहिप्पा 

येिील उत्खननाि णसंधचू्या खोऱ्यािील संस्कृिीच्या शोधानंिर  र्ंग पावले. इणजणप्शयन 

संस्कृिीपेक्षा मोठी आणि मेसोपोटेणमयन संस्कृिीपके्षा जास्ि पढुारलेल्या  असलेल्या णसंध ू 

संस्कृिीि सांिपािी आणि पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्िापन प्रिाली, वजने,  मापे व इिर 

मापके, आणि व्यवणस्िि रचना केलेली णनयोणजि शहरे अशा गोिी होत्या. ही संस्कृिी 

इ.स.पवूभ णिसऱ्या सहस्रकािील होिी. एकोणिसाव्या शिकािील र्ाषा इणिहास शास्त्रज्ञ 

मॅक्समलु्लरन े वेदांचा जो काळ ठरवला आह,े त्यापेक्षा ही संस्कृिी णकमान एक हजार वष े

आधीची होिी. 
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ट िंधू  िंस्कृती 

वसांध ूसांस्ट्कृतीची र्वयाप्ती सोबतच्या नकाशात दाखिली आह.े ही सांस्ट्कृती इ.स.प.ू 

३३०० ते १३०० या कालािधीत अवस्ट्तत्िात होती, ि इ.स.प.ू २६०० ते १९०० 

हा वतचा सिाित भरभरा ीचा काळ होता, असे तज्ञाांचे अनमुान आह.े वसांध ू

सांस्ट्कृतीच्या सिुणिकाळात वतची लोकसांख्या साधारण ५० लाख असािी. 

अवतशय िगत ि आधवुनक सोयीसवुिधाांनी यकु्त अशी शहरे, ह ेया सांस्ट्कृतीच े

िैवशष््टय होते. नगररचनाशास्त्राच्या िोडीला या सांस्ट्कृतीतील लोक धातूविज्ञान ि 

कोरीि कामातही खपू पढुारलेले होते, असे वदसते.  

 

By Avantiputra7 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33202416 
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संस्कृि र्ाषा आणि लॅटीन र्ाषचेे मळू एक असल्याच्या  शोधामळेु परकीयांच्या 

अणधपत्याखाली असि े स्वार्ाणवक मानले जाण्यास मदि झाली िर णसंध ू  संस्कृिीच्या 

शोधामळेु र्ारिीय समाजाची मळेु इिल्या मािीिच रुजलेली असल्याचे णसद्ध झाले. या दोन 

गोिींचा शोध, आकलन आणि प्रसार याचा वापर णवसाव्या शिकाच्या सरुुवािीच्या काही 

दशकाि र्ारिीय लोकांचा नवीन बहृि इणिहास ियार करण्यासाठी करण्याि आला. 

इणिहासाच्या या  पनुरभचनमेळेु, र्ारि हा दशे उत्तरेिील आयभ आणि दणक्षििेील द्रणवि या दोन 

वेगळ्या गटांचा बनलेला आह,े असे मानण्याि येऊ लागले.  

पि या नवीन संकल्पनचेी एक णकंमि चकुवावी लागली. 

या नवीन णववेचनाि, द्रणवि लोक म्हिज े आयाांकिून परार्िू झालेल्या आणि 

दणक्षिकेिे ढकलल्या गेलेल्या णसंध ूसंस्कृिीिील लोकांच ेवंशज आहिे, असे मानले गलेे. या 

नवीन बहृि इणिहासामळेु र्ारिीय लोकांचे सामाणजक-धाणमभक-सांस्कृणिक ऐक्य पसुले गलेे 

आणि त्याची जागा दोन वगेवेगळ्या गटांच्या इणिहासाने घिेली : (१) श्रेष्ठ आणि जेिे गौर 

विाभचे लोक (२) दयु्यम आणि परार्िू काळ्या विाभच ेलोक. आज त्याची पररििी म्हिज े

आयभ आणि द्रणवि या आर्ासी 

‘वंशांच्या’ माध्यमािून र्ारिाची 

संर्ाव्य ओळख दरु्ंगलेली 

आह.े   

 त्या काळािील इिर 

यरुोणपयन णवद्वानांप्रमाि े णव्हन्सेंट 

णस्मि यांचासदु्धा पािात्य 

संस्कृिीच्या श्रेष्ठत्वावर णवश्वास 

होिा आणि त्यामळेु त्यांनी असा 

णवचार केला की र्ारिीय 

संस्कृिीमधील चांगली वैणशि्ये 

ही अलेक्झांिरच्या आिमिाचा 

पररिाम म्हिनू आलेल्या ग्रीक 

संस्कृिीच्या प्रर्ावािून आलेली 

 

  ट िंधू  िंस्कृतीतील धातुवरील कोरीवकाम 

https://www.gkgs4u.com201712Hadappa-ya-sindhu-ghati-

sabhyata-k-prashan.html     
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आहिे. ‘अली णहस्री ऑफ इणंिया’ या गं्रिाि त्यांनी फि महान राज्यकिे, नायक आणि 

राज्ये यांचाच णवचार करि ेऐणिहाणसक अभ्यासासाठी परेुसे आह,े असे मानले. या र्णूमकेिून 

अशोक, दसुरा चंद्रगपु्त आणि अकबर असे सम्राट र्ारिाच्या इणिहासािील गौरवशाली पवाांच े

प्रणिणनधी ठरवले गलेे आणि त्यांच्या कारणकदीचं्या मधला अनेक छोटी छोटी राज्य े

असण्याचा कालखंि िसेच पणशभयाचे र्ारिावर आिमि होण्याच्या आधीचा काळ हा 

अंधारयगु ठरवण्याि आला. 

 परुाित्वशास्त्रज्ञ व्ही.गॉिभन णचल्ि (१८९२-१९५७) यांनी टायग्रीस आणि यफेु्रटीस 

नद्यांची खोरी ह ेजागणिक पािळीवरच े संस्कृिींचे उगमस्िान आह,े असे ठरवले. म्हिज ेया 

णठकािाहून  ‘संस्कृिीची संकल्पना’  जगाच्या णवणवध र्ागाि पसरली, असे मानले गेले.  

जॉन माशभल (१८७६-१९५८) ह ेमोहेंजोदारो, चान्हूदारो आणि हिप्पा या णठकािच्या 

णसंध ू संस्कृिीच े उत्खनन करिाऱ्या आणि िेिील अवशेषांचा अभ्यास करिाऱ्या 

सरुुवािीच्या परुाित्वशास्त्रज्ञांपकैी एक होिे. या संस्कृिीची जििघिि ही  वैणशि्यपिूभ आह े

आणि याच मािीि झालेली आह,े िी णिच्या  समकालीन समुेररयन संस्कृिीशी िलुना करिा 

येण्याजोगी पि णिच्यापासनू स्विंत्र आह े असे त्यांनी म्हटले होिे. पि इिरांनी त्यांच्या 

परुाव्यांकिे दलुभक्ष केले. नंिरच ेएक परुाित्वशास्त्रज्ञ मॉरणटमर  व्हीलर यांनी णलणहले आह:े 

 ‘पण किमान असे िथन िरता यईेलच िी संस्िृतीची संिल्पना, रूपांतररत होऊन 

िा होईना, पण टायग्रीस आकण यफेु्रकटसिडूनच कसंध ू संस्िृतीिडे आली आकण या 

प्रभावामळुचे हडप्पातील लोिांना सांस्िृकति कविासाची सरुुवातीची किशा किंवा उकिष्ट े

सापडली.’   

या संदर्ाभि र्ारिीय राजनीिीज्ञ आणि लेखक पवन वमाभ, त्यांच्या वसाहिवादी 

िाकद आणि वसाहिी याबद्दलच्या पसु्िकाि म्हििाि : 

....इकतहासातील वसाहतवािी साम्राज्ये म्हणज ेिेवळ लोिांना कनयंकित िरून एिि 

आणण ेनव्हते, तर तयांची खरी तािि मनांचे वसाहतीिरण िरण्यात होती......वसाहतवाि 

तयाच्या राजिीय आकण आकथिि पररणामांसाठी अभ्यासला जातो, पण तयाच्या सांस्िृकति 

आकण आकथिि पररणामांचा अभ्यास क्वकचतच िेला जातो.         
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अहार व माळवा  िंस्कृती 

अहार  सांस्ट्कृतीचा (वहलाच बनास सांस्ट्कृती असेही म्पहणतात) शोध रािस्ट्थानातील बनास, 

बेराच ि अहार या नद्याांच्या पररसरातील उत्खननात लागला, पण या सांस्ट्कृतीचा विस्ट्तार 

काही अांशी मध्यिदशेातही झालेला वदसतो. या सांस्ट्कृतीचा कालािधी इ.स.प.ू३००० ते 

१५०० इतका आह.े यातील लोक अरिली पिितराांगाांमध्ये सापडणाऱ्या ताांब्याच्या 

िेगिेगळ्या िस्ट्त ूबनित होते, ि गहू ि बालीची शतेी करत होते. खाली डािीकडच्या 

वचिात या सांस्ट्कृतीशी सांबांवधत वठकाणाांच्या उत्खननात सापडलेल्या वशक्क्याांची रेखा न े

आहते. या वशक्क्याांच ेवसांध ूसांस्ट्कृतीतील वशक्क्याांशी साधम्पयि आह.े  

माळिा सांस्ट्कृतीच्या खणुा मध्यिदशेातील माळिा िाांतात ि महाराष्राच्या काही भागात 

सापडतात. या सांस्ट्कृतीचा कालािधी इ.स.प.ू २००० ते १३०० असािा, असे 

सांशोधनातून वदसते. या सांस्ट्कृतीतील लोक ह े िामखु्यान े शेती ि पशपुालक होते. ही 

बर्वहांशी ग्रामीण सांस्ट्कृती होती. निदातोली येथे सापडलेला िैवशष््टयपणूि भािलेल्या 

मातीचा पेला खाली उििीकडच्या वचिात दाखिला आह.े  
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ह े र्ारिाच्या सध्या मानल्या जािाऱ्या बहृि इणिहासाचे अचकू विभन आह.े दोन 

शिकांपवूी सरुू झालेल्या आणि पािात्य वचभस्व, वंशवाद आणि पौवाभत्यांकिे पाहण्याचा 

णनरंकुश सत्ताधारी दृणिकोन  यािनू आपल्या इणिहासान े आिा बाहरे यायची गरज आह.े 

प्रणसद्ध र्ारिीय इणिहासकार रोणमला िापर यांच्या लक्षाि ही गरज अनेक दशकांपवूी आली. 

‘र्ारिाचा र्िूकाळ म्हिज े प्राचीन  यरुोणपअन संस्कृिीची  हरवलेली शाखा  असे मानले 

गेले, केवळ संस्कृि आणि लॅटीन र्ाषांमधील साधम्याभच्या आधारावर र्ारिािील आयभ 

म्हिज ेयरुोणपयन लोकांचे सवाांि जवळचे प्रज्ञावंि र्ाईबंद  ठरवले गेले.’ असे णनरीक्षि त्यांनी 

नोंदवले आह.े 

स्वािंत्र्योत्तर काळाि (१९४७ नंिर) र्ारिीय संस्कृिी नव्याने समजनू घणे्याची गरज 

वाटल्यामळेु सरकार आणि शकै्षणिक संस्िांनी यासाठी मोठी गुिंविकू केली. पि, 

वसाहिवादी अन्वयािाभचा पगिा अजनूही र्ारिीय णवद्वानांवर होिा. र्ारिीय उपखंिािील 

सांस्कृणिक प्रगिीकिे बघण्यासाठी आयाांच े श्रेष्ठत्व आणि पािात्य संस्कृिीच्या मलू्यांच्या 

कल्पनांवर आधारलेला बहृि इणिहास हाच त्यांचा चष्क्मा  होिा.   

 त्याचा पररिाम म्हिनू, नंिरच्या काळाि संशोधन झालेल्या संस्कृिी म्हिजे 

आग्नेय राजस्िानािील अहार णकंवा मध्य र्ारिािील माळवा संस्कृिी यांचा संबंध 

णवस्िाणपि झालेल्या णसंध ू संस्कृिीिील लोकांशी लावला गलेा. त्यांनी आयाांच्या 

आिमिामळेु पवेूला स्िलांिर केले असे मानल ेगलेे. पणिम व मध्य र्ारिािील या संस्कृिी 

नंिरच्या काळािील आहिे, िसेच त्या पणिम आणशयाई व पणशभयन संस्कृिींपासनू ियार 

झाल्या णकवा त्यांच्या िेट प्रर्ावाखाली होत्या असे मानले गलेे. उदा. परुाित्वशास्त्रज्ञ 

हसमखुलाल सांकणलया (१९०८ िे १९८९) यांनी मध्य प्रदशेािील नवदािोलीमधील 

र्ांि्यांचे आकार आणि त्यावरील णचन्ह े यांचा अभ्यास करिाना त्यावर पणिम आणशया 

आणि इराि यांचा प्रर्ाव असल्याचे ठामपि ेसांणगिले. 

 अशा प्रकारे, राजकीयदृि्या प्रर्ावी असलेल्या िज्ञांनी णसंध ू संस्कृिीचा शेवट 

उत्तरेकिून आलेल्या गौरविीय, घोियावर स्वार होऊन आलेल्या, लोखंिाची शस्त्र े धारि 

केलेल्या आणि संस्कृि बोलिाऱ्या आयाांच्या आिमिामळेु झाला असा अन्वयािभ काढला. 
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द्रणवि लोक त्यांचा मळूचा प्रदशे म्हिज े णसंध-ूसरस्विी नद्यांचा प्रदशे सोिून उपखंिाच्या 

दणक्षिकेिे ढकलले गेले असे अिाभिच त्यािून णसध्द झाले. या स्पिीकरिामळेु एक वांणशक 

णवर्ाजन केले गलेे, जे अजनूही सरुूच आह े आणि त्याचा परुावा म्हिनू उत्तरेकिील व 

दणक्षिकेिील र्ाषांमधील फरकाकिे बोट दाखवले जािे. आियभकारक गोि म्हिज ेर्ारिीय 

सामाणजक-धाणमभक समजिुींचे एकसमान छत्र उत्तर आणि दणक्षि र्ारिाि दोन्हीकिे अजनूही 

प्रर्ावी असले िरी आपल्या वारश्याबद्दलच्या या अन्वयािाभमळेु िे बाजलूा पिले आह.े 

पररिामी, आपि एक िर र्ारिीय उपखंिाबाहरे कोठेिरी मळू असलेल्या णसंध ूसंस्कृिीिील 

लोकांच े णकंवा र्ारिीय उपखंिाबाहरेून आलेल्या आयभ लोकांच े वंशज आहोि, अशी 

र्ारिािील सवभ लोकांची चकुीची समजिू आह.े त्यामळेु, बहुिेक वेळा र्ारिीय उपखंिािील 

लोकांपैकी ८% लोकच मलूणनवासी णकंवा खऱ्या अिाभने स्िाणनक आहिे, असे चकुीच े

णवधान केले जािे.    

 पढुच्या टप्प्याि रामायि आणि महार्ारि या णहदंूचं्या महाकाव्याि उल्लेख 

केलेली अनेक स्िान ेशोधनू र्ारिीय संस्कृिीच्या बहृि इणिहासाच े‘आयीकरि’ करण्याचा 

प्रयत्न करण्याि आला. उदाहरिािभ, यमनुा नदीच्या काठावरील र्ारिाची राजधानी 

णदल्लीचा संबंध इदं्रप्रस्ि या पांिवांच्या राजधानीशी जोिण्याि आला, अशा प्रकारे पौराणिक 

आणि महाकाव्यांच्या परंपरेला  इणिहासाच्या या अन्वयािाभि सामावनू घणे्याि आले. 

पि जसजसे नव ेसंशोधन होि गलेे, िसिशा बहृि इणिहासाच्या या किनािील णवसंगिी व 

त्रटुी समोर येऊ लागल्या. त्यासंबंधी पाहूया, पढुच्या र्ागाि.  
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